
 

Notulen LR vergadering 8-12-20 van 19.30-21.00u (online) 

Notulant : Sanne 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Lysanne, Willem Jan, Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, 

Pim, Floris 

Afwezig:  - 

Agenda 
 

Actie/besluiten 

Opening en welkom. 
Notulen zijn reeds goedgekeurd. 
 

Vastgestelde notulen op website aanpassen tot juiste versie. 
 

Evaluatie acties nav vorige LR vergadering: 
WJ: overleg met leerkrachten groep 8  
Rudi: aanpassen aftreedschema  
Rudi: doorsturen definitieve notulen SWR 
Petrie: Vergaderschema LR 
 

Definitieve notulen samenwijsraad stuurt Rudi nog door. 
Jaarplanning is aangepast en doorgestuurd naar iedereen 
(Petrie). 
 
Aftreedschema akkoord 

Ingekomen mail en mededelingen. 
1. Nav jaarplanning, punt evaluatie. Evaluatie 

van wat? 
2. Nav notulen SWR 17-06-20. Vragen? 
3. Pedagogisch werkplan starrebos. Vragen? 

 

Evaluatie punt 1 onduidelijk.  
 
Pedagogisch werkplan zal in toekomst op samenwijsniveau 
worden ontwikkeld. Toekomst ook een kortere versie. Geen 
vragen op pedagogisch werkplan. 
 
 

Vanuit de directie  
1. Begroting 2021 – ter info 
2. Gevolgen formatie na opstellen begroting 

– ter info 
3. Schoolondersteuningsprofiel - advies 
4. Verkiezing OndersteuningsPlanRaad Plein 

013 (OPR) 
5. Begroting  Bijbehorende 

beleidsvoornemens op financieel, 
organisatorisch, onderwijskundig en 
opvoedkundig gebied. ➔ Adviesrecht.( 
Nav vorige vergadering) 

6. Jaarlijkse beleidsdoelen Starrebos (nav 
vorige vergadering) 
 

Begroting ter info. Onderwijs loopt terug waardoor personele 
begroting aangepast moet worden. Bedrijfseconomisch 
consequentie met grootste bezuiniging op personeel niveau.  
Er is een terugloop van het leerlingenaantal. Dit beeld is zelfde 
als in Diessen, voor de overige scholen stabiel. Beeld lijkt 
afhankelijk te zijn van de wijk. → leerlingenaantal punt 
volgende bespreking 
 
Schoolondersteuningsprotocol. Goedgekeurd en akkoord 
locatieraad. 
 
Mededeling Verkiezing OPR.  
 
Jaarlijkse beleidsdoelen staan in het jaarplan.  
 
Visie 0-7 op spelend en onderzoekend leren.  
Wat is er nodig om dit te realiseren voor groep 3? Keuze is 
niet vanuit kindaantallen maar vanuit visie spelend leren. Wat 
kunnen we bieden op Starrebos om dit te realiseren? 



Werkgroep opgericht om dit te bewerkstelligen. Kleuter 
onderbouw en groep 3. Voorbeeld optie groep 2/3.  
 
Bestedingsplan extra middelen aanpak werkdruk 2020/2021. 
Restbedrag kan nog ingezet worden voor 
werkdrukvermindering. Moet in instemming met 
personeelsgeleding van de locatieraad. → Akkoord 
personeelsdelegatie locatieraad 
 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2.  

 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Tarieven Ouderbijdrage onderwijs  

(vraagt voorbereiding: wie?) 
3. Oog voor communicatie 

 

Lopende zaken team onderwijs 
- Oudergesprekken zijn als prettig ervaren door 

leerkrachten. Evaluatiepunt is wel de tijdsbewaking 
goed in de gaten te houden. 

- Resultaat enquete ouders besproken. 
- De nieuwe IB’er begint 1 Januari 
- De werkzaamheden aan het dak verlopen voorspoedig 
- Kerstontbijt zal intern besproken worden, 
- Update continu-rooster. Ligt nu op bestuurlijk niveau 

en zal uitgewerkt worden met werkgroep. WJ zal de 
LR hiervan op de hoogte houden 

- Tarieven Ouderbijdrage zijn hetzelfde als voorgaande 
jaren. Er is wel geld over ivm niet doorgaan 
activiteiten door corona.  

- Communicatie. Er is een app in ontwikkeling om oa de 
communicatie met ouders te versoepelen. 

- Nieuwsbrief. Er zal een actueel overzicht geplaatst 
worden met de groepen en de leerkrachten (inclusief 
emailadressen) 

 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

Mededeling Samenwijsraad 
- MARAP besproken tijdens vergadering. Resultaten 

gaan achteruit. Naast visie onderzoekend leren, meer 
inzet op effectiviteit van instructie. Urgentie in 
januari. 

- Notulen vorige vergadering worden nog gestuurd 
(actiepunt Rudi) 

 

Directie verlaat de vergadering 
 

 

Overige punten: 
1. Schema van aftreden 
2. Vergaderschema LR 
3. Update huishoudelijk reglement LR 

 

- Schema van aftreden → akkoord  
- Update huishoudelijk regelement → Rudi stuurt deze 

door 
- Aanpassen website locatieraad namen → Is al 

doorgestuurd naar Ester. 
- Nieuwsbrief. Voorstellen locatieraad. → Rudi levert 

stukje nieuwsbrief aan 

Rondvraag 
 

 



Sluiting.  
 

 

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

- Begroting 
- Update huishoudelijk regelement 
- Evaluatie personeelsbeleid en scholing (-> ook aanpassen in jaarschema) 
- Communicatie (uitslag enquete) 

 

 

 

 

 

 

Datum Notulant 

1-2-2021 Lies 

23-3-2021 Sacha 

25-5-2021 Petrie 

5-7-2021 Emma 

 Pim 


